
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea “Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile 

incluzive/ Consilier Şcolar Consilier învăţământConsilier orientare privind 

cariera, Expert învăţământ Inspector Şcolar, Director de proiect, Director 

unitate de învăţământ, Designer instrucţional,Cercetător în psihopedagogie 

specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proceduri de screening şi intervenţie în violenţa şcolară. PMR2223 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adrian Roşan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Adrian Roşan 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

1. Competenţe de elaborare, organizare şi coordonare serviciilor de intervenţie educaţională 

personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi 

 

2. Competenţe de examinare şi evaluare psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de 

diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi  intervenţie psihopedagogică; 

 

3. Competenţe de consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități 
aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială, eșec școlar, abandon școlar, 

absenteism, precum și  a celor cu tulburări de comportament și disciplină; 

 

4. Competenţe de adaptarea curriculară şi realizare de  programe de intervenție personalizată și 
orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, 

neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu 

dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă; 

 

5. Competenţe de formare și perfecționare în educația incluzivă a membrilor echipelor 

multidisciplinare de suport și intervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor didactice din 

instituțiile incluzive; 

 

6. Competenţe de consiliere a părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu 

persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice.  

C
o
m

p
et
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ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

  Aplicarea normelor etice în cercetările acţiune cu persoane cu dizabilităţi, precum şi în 

activităţile de evaluare, adaptare curriculară şi consiliere psihopedagogică; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Violenţa şcolară – abordare holistică Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunnoaşterea principalelor proceduri de screening şi intervenţie în violenţa şcolară 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

La finalul cursului studenţii vor dobândi cunoştinţe privind : 

 formele violenţei şcolare şi modalităţile de manifestare 

 pricipalele modele etiologice ale violenţei şcolare 

 consecinţe ale comportamentului violent asupra dezvoltării neurobiologice 

 trăsăturile callous unemotional 

 relaţia dintre trăsăturile CU şi agresivitatea instrumentală şi reactivă 

 competenţa emoţională şi socială 

 proceduri de screening şi intervenţie 

 instrumente valide de cercetare a violenţei şcolare 

 realizarea unor programe de prevenţie şi intervenţie 

 



 Modele explicative ale apariţiei violenţei şcolare Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Etiologia violenţei şcolare Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Dezvoltarea neurobiologică a copilului în 

contextual expunerii la violenţă 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Relaţia dintre emoţie, competenţă emoţională şi 

comportament violent 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Trăsăturile callous unemotional Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Proceduri de screening a violenţei şcolare Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Programe de prevenţie a violenţei şcolare Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Proiect multinivelar şi multifactorial de prevenţie a 

comportamentului violent şcolar 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Terapia virtuală bazată pe theory of mind în 

formarea competenţe emoţionale 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Relaţia dintre dezvoltarea moralităţii şi violenţa 

şcolară 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Program de intervenţie cognitiv comportamentală 

în violenţa şcolară 

Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Curriculum pentru formarea competenţei sociale Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 

 

 Relația dintre responsabilitate și violența școlară Prelegerea interactivă, 

Problematizarea, 

Explicaţia, 

Demonstraţia 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 Violenţa şcolară în România şi Europa Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Modelul dezvoltării sociale  

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Factori de risc vs. factori protectivi Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Neurobiologia disocierii  Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Competenţa emoţională Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

 



prin coperare 

 DSM 5 si trasaturile CU Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Inventarul trasturilor CU Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Programe de prevenţie a violenţei din SUA şi 

Europa 

 

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Evaluarea rezultatelor intervenţiei în domeniul 

violenţei şcolare 

 

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Programul FearNot Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Program de dezvoltare a comportamentului 

responsabil 

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Situaţii privind demersurile integrative în prevenţia 

violenţei şcolare 

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Curriculum pentru formarea competenţei sociale Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 

 

 Programe alternative integrative de prevenţie a 

violenţei şcolare 

Exerciţiul, 

Rezolvarea de 

probleme, Învăţarea 

prin coperare 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele 
metodologice de aplicare a Legii 213/2004 

 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Elaborarea unui proiect de 

screening a 

comportamentului violent 

sau unui proiect de 

prevenţie (primară, 

secundară sau terţiară) a 

violenţei şcolare 

Prezentare proiect 60% 

10.5 Seminar/laborator Reaction-paper la un 

articol din bibliografia 

seminarului 

 40% 

  

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Elaborarea corectă a proiectului de screening a comportamentului violent sau de prevenţie primară 

secundară sau terţiară 

 

 

 

http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/


Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  Prof. univ. dr. Adrian Roșan  Prof. univ. dr. Adrian Roșan 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................             Prof. univ. dr. Adrian Roșan 


